
 

 

 

 

 

 دنیا در ال ایده زندگی یک برای هدف ۱۷

 

فالمینگو با سوال داشتن صورت در
  بگیرید تماس فریدا 

 

familie-forscht@stiftung-nlw.de 

 باشد. می کشور ۱۹۳ از متشکل که متحده ملل سازمان
بهتر زندگی همدیگر همکاری خواهندبا می ها کشور این
  هاانسان برای را ی

 ، ۲۰۱۵ سال سپتامبر در خود برنامه در بزنند.انها رقم
  اهداف ۱۷
بیاو بوجود دنیا در ۲۰۳۰ تا ال ایده زندگی یک برای را

 رند.

 

جهانی برای ۲۰۳۰ کار برنامه و اهداف ۱۷ شما نظر به
 چیست! دارد جای آن در زندگی ارزش که 

 

حافظه بازی به توانید می ، اهداف این شناختن برای  

:کنید مراجعه فریدا   

 https://www.stiftung-nlw.de/fridas-memory/ 

   ۲۰۳۰ توانیدبرنامه می ذیل اینترنتی هایآدرس در 
  برای اهداف۱۷ فالن وست راین نورد ایالت

 است شده داده توضیح ساده زبان به کودکان

 http://broschüren.nrw/agenda-2030-dt 

-youtube های ویدئو .در

„SDGs است شده داده توضیح روان و ساده”  
  توضیح خوب خیلی ها بچه توسط پایدار رشدی واهداف

 شود. می داده
 

 https://www.youtube.com/watch?v=dip4UFum87s 

 هست! فالمینگو فریدا ،من سالم 

ج و کشف بدنبال هم شما ،که خوب چه
 هستید. ستجو

 برنامه هدف ۱۷ با رابطه در امروز“
 ”دنیا در ال اید زندگی یک برای ۲۰۳۰

 

کرد تعیین را خود اهداف باید کشور هر
 کند. عملی را آنها 2030 سال تا و ه
 

انسان همه که خواهیم می رو دنیایی ما
 کنند. زندگی خوب  ها

 

 شامل ۲۰۳۰ برنامه هدف ۱۷ 

 ”.بود خواهد پایدار رشدی هدف 17“ 
 شود. می نامیده SDGs هدف ۱۷ کوتاه و مخفف صورت به یا

  رشدی هدف ۱۷ انگلیسی زبان ودر آمده انگلیسی کلمه یک واین

 : پایدار

 „17 Sustainable Development Goals“ 

https://www.stiftung-nlw.de/fridas-memory/
http://broschüren.nrw/agenda-2030-dt/home/#!/Home
https://www.youtube.com/watch?v=dip4UFum87s


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 فقر بدون 

 

 و منصفانه دستمزد

 برای مشارکت

 هاانسان همه
 

 گرسنه بدون
 

همه برای سالم تغذیه
 هاانسان 

 

 تندرستی و سالمتی
 

 نگهداری و مراقبت
 گیهم برای پزشکی

 

 کیفیت با آموزش
 

 برای آموزشی حق
 هاانسان همه

 

 برای مساوی حق

 هازن و مردان 
 برای همینطور و

 ها پسر و ها دختر 
 

     
 تمیز آب 

 

 و نوشیدن برای

 همه شستشو 

 هاانسان 
 

 و رفهباس انرژی

 مناسب 
 

  مصرف و تولید

 انرژی همیشگی
 

 همه برای کار

 اقتصادی رشد و 
 

 مزد و مناسب کار

 عادالنه 
 

 و نوآوری ، صنعت
 هاساخت زیر

 

برای تکنیک رشد  

طبیعت و هاانسان   

 کمتر نابرابری

 

 مساوی های شانس

 هاانسان همه برای
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

اجتماعات و ها شهر
 پایدار 

 

  و ،مطمئن هم با

 پایدار زندگی
 

 مصرف و تولید

 پایدار 

 

 پذیری مسئولیت

 استعدادها و
 

 حمایتی های شیوه

 زیست محیط 

 

  زمین شدن گرم

با مبارزه های راه و
 آن 

 

 آب زیر زندگی

 

  ایجاد و حمایت

  در زندگی

 دریاها و ها اقیانوس
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 از خارج زندگی

 هاشهر 

 

در زندگی گوناگونی
 و ها شهر خارج 

 آنها از حمایت 
 

 و تساوی صلح،

 قوی های نهاد 

 

 برای درست قوانین
 هم با زندگی
 

 یبرا متقابل همکاری
 اهداف

  و مشارکت با

 تمامی در همکای

 دنیا 

 بهتر جهانی برای و
 

 

 

17 Ziele für eine lebenswerte Welt 

فالمینگو با سوال داشتن صورت در
  بگیرید تماس فریدا 

familie-forscht@stiftung-nlw.de 



 

Forscher-Tagebuch 

Eure Kreativität ist gefragt! 

  .به دارند رابطه هم با اینها همه 

 حل را به شود نمی متاسفانه راحتی
   رسید

 برای را الزمه اطالعات هاانسان و

 ندارند. موضوع 

 

  بگیرند تصمیم باید بهرصورت ولی
 را زندگی توانندب تصمیم این با که

 بسازند. آیندگان و خود برای 
 

 

 

 برنامه این در تواند می  خود توانایی در  کسی هر

 کند کمک 

 بیاوریم. بوجود خود برای بهتری زندگی و بخو جهانی تا
 دهید! تغییر را دنیا توانید می شما حتی

 کنیم زندگی آینده در خواهیم می چطور داردکه ما به بستگی این

 

 اطالعات بیشتر در: 

www.stiftung-nlw.de/familie-

forscht/ 

BNE Regionalzentrum  

der Stiftung Natur und Landschaft 

Westmünsterland 

E-Mail: info@stiftung-nlw.de 

Tel. 02564/906000  

Fax: 02564/986029 

 

 

فالمینگو با سوال داشتن صورت در
  بگیرید تماس فریدا 

familie-forscht@stiftung-nlw.de 

 ال ایده جهانی در ال ایده زندگی یک برای ایده
 

 بشود بهتر بایست می:  

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

  

 دهم انجام توانم می چه   

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 کنند چکار باید مداران سیاست و  

______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 


